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32 söndagen 'under året' - år B
Ingångsantifon (jfr Ps 88:3)
Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt
öra till mitt rop.
Inledning
'Gud älskar en glad givare '. Men oftast skänker vi
människor bara sådant som vi har i överflöd, både till
Gud och till vår nästa. Låt vårt deltagande i Eukaristin
lära oss att inte bara skänka överflödet av vår tid, våra
ägodelar, utan att verkligen våga offra allt, framförallt
oss själva. Det är så vi kan visa vår kärlek till Gud och
till våra medmänniskor och därigenom följa vårt livs
sanna kallelse.
HERRE - du offrade dig själv för att skänka oss evigt
liv. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du sitter på Faderns högra sida och visar
oss vägen till helighet. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du skall återkomma på den sista dagen för
att hämta dem till dig, som älskar dig. Herre, förbarma
dig.
Kollektbön
Allsmäktige och barmhärtige Gud, driv bort ifrån oss
allt som skadar oss, och låt oss, utan hinder till kropp
eller själ, i frihet göra det goda som du har berett åt
oss. Genom din Son...
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Första läsningen - 1 Kung 17:10-16 (Elia hos änkan i
Sarefat)
Läsning ur första Kungaboken.
Elia gav sig i väg till Sarefat, och när han kom till
stadsporten gick där en änka och plockade pinnar till
ved. Han ropade till henne: »Kan du hämta lite vatten,
så jag får dricka.« När hon var på väg för att hämta
vattnet ropade han: »Kan du ta med en bit bröd
också?« Hon svarade: »Så sant Herren, din Gud, lever,
jag äger inte en brödkaka, bara en handfull mjöl i
krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu några
vedpinnar, så att jag kan gå hem och laga till något åt
mig och min pojke. Men när vi har gjort slut på det
svälter vi ihjäl.« — »Var inte rädd«, sade Elia. »Gå
och gör som du har sagt, men baka först en liten
brödkaka åt mig och kom hit ut med den. Sedan kan du
baka åt dig själv och din son. Ty så säger Herren,
Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut och oljan
i kruset inte tryta fram till den dag då Herren låter
regnet falla över jorden.« Då gav hon sig i väg och
gjorde som Elia hade sagt, och både hon och Elia och
pojken hade mat under lång tid. Mjölet i krukan tog
inte slut och oljan i kruset tröt inte, alldeles som
Herren hade sagt genom Elia.
Så lyder Herrens ord.
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Responsoriepsalm - Ps 146:7-10
R: Lova Herren, min själ (692)
Herren skaffar rätt åt de förtryckta, *
han ger bröd åt de húngrande.
Herren löser de fångna, *
Herren öppnar de blindas ögon,
Herren upprättar de förnédrade, *
Herren älskar de rättfärdiga,
Herren bevarar främlingar, †
faderlösa och änkor tar han sig án, *
men de gudlösa för han på víllospår.
Herren är konung för évigt, *
din Gud, Sion, från släkte till släkte.
Andra läsningen - Heb 9:24-28 (Han har trätt fram en
gång för alla)
Läsning ur Hebreerbrevet.
Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av
människohand och bara en bild av den verkliga. Han
gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud
med vår sak. Och han gjorde det inte för att offra sig
många gånger, så som översteprästen varje år går in i
helgedomen med blod som inte är hans eget. Då hade
han måst lida många gånger alltifrån världens
skapelse. Men nu har han trätt fram, en gång för alla,
vid tidens slut, för att utplåna synden genom att offra
sig själv. Och liksom det är människans lott att en
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gång dö och sedan dömas, så har Kristus en gång
offrats för att lyfta bort mångas synder och skall
uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens
skull utan för att rädda dem som väntar på honom.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja
Saliga de som är fattiga i anden,
dem hör himmelriket till.
Evangelium - Mark 12:38-44 (Den fattiga änkan)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden sade Jesus till folket i sin undervisning:
»Se upp med de skriftlärda, som vill gå omkring i
långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst
i synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De
äter änkorna ur husen och ber långa böner för syns
skull. Så mycket hårdare blir den dom de får.«
Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk
lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom
där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså
några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och
sade: »Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i
tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt
överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde,
allt hon hade att leva på.«
Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
Till Gud, världsalltets Herre, frambär vi nu våra böner.
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1. Herre, styrk vår påve, alla biskopar, präster och
diakoner i deras dagliga arbete att föra världen till dig.
Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
2. Herre, öppna de rikas ögon så att de ser sina
hungrande och lidande bröder och systrar och kommer
till deras hjälp. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
3. Herre, återge andens glädje åt alla dem som lider av
något handikapp och åt dem som blir förödmjukade av
sina medmänniskor. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
4. Herre, se till alla ensamma och föräldralösa barn. Se
också till de föräldrar som endast med svårighet kan
livnära sina barn. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
5. Herre, evige Konung, låt vårt deltagande i den
heliga eukaristin lära oss att tjäna våra bröder och
systrar och alltmer stärka vårt band till dig. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
Allsmäktige Gud, hör nådigt ditt folks böner, som
läggs fram inför dig i tro och hopp. Genom Jesus
Kristus, vår Herre. Amen.
Bön över offergåvorna
Herre, se i nåd till detta offer, och hjälp oss att med
tanke och känsla leva med i Kristi lidande, som här
blir närvarande. Genom honom, Jesus Kristus, vår
Herre.
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Prefation VIII för söndagar "under året"
Herren vare med er.
Och med din ande.
Upplyft era hjärtan.
Vi har upplyft dem till Herren.
Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud.
Det är tillbörligt och rätt.
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi frambär
lovets offer och förkunnar din ära, allsmäktige, evige
Gud, barmhärtige himmelske Fader.
Ty genom Sonens blod och genom Andens kraft har
du samlat dina genom synden skingrade barn och
förenat dem till ett.
Liksom du är ett med Sonen och den helige Ande, så
gör du din kyrka till ett i dig, till Kristi kropp och till
Andens tempel, och ger så kunskap om din vishet i
hela dess mångfald.
Därför stämmer vi in i änglarnas lovsång inför din
tron, vi prisar ditt namn, tillber dig och sjunger:
Kommunionantifon (Ps 23:12)
Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han
låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten
där jag finner ro.
Bön efter kommunionen
Vi tackar dig, Herre, för den gåva som mättar oss och
ber att Andens kraft, som tagit vårt innersta i
besittning, gör oss uppriktiga och uthålliga i din tjänst.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

